
   LITURGICKÝ BULLETIN  Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy 

D E N   P Á N Ě 
3. neděle adventní                          12. prosince        neprodejné 

K zamyšlení 

Kdo je to skutečně křesťan? V názoru 
věřících i nevěřících často ten, kdo se 
rozdělí o šaty, jídlo, vidí-li potřebného. 
Kdo nejedná nepoctivě. Kdo se nedo-
pouští násilí. Kdo dělá to, co radí v 
dnešním evangeliu Jan Křtitel. Tak 
smýšlejí mnozí. A uniká jim, že v tomto 
případě není vlastně o Kristu vůbec řeč, 
že pro tuto náročnou lidskou ušlechtilost 
je jakoby nepo-
třebný. Jan 
Křtitel je ne-
smírně důležitý 
předchůdce. A 
podobně jeho 
rady jsou nut-
nou 
"přípravkou". 
Kdyby se člo-
věk nechtěl pro 
lásku a sprave-
dlnost aspoň 
trochu na-
dchnout, sotva 
by Kristu porozuměl. Jenže nejde nako-
nec s poslední důležitostí ani o naše 
dobré činy, ani o Jana Křtitele. Jde o 
"toho silnějšího", než je Jan. A to je Je-
žíš, ten silnější, ten, který křtí Duchem 
svatým a ohněm. A o to jde. Člověku v 
perspektivě evangelia už nestačí snaha o 
dobro, i když s ní rozhodně přestat ne-
smí. Může se stát ale víc. Člověk může 
být naplněn Duchem, proměněn. Být 
naplněn ohněm, který zapaluje druhé. A 

právě kvůli tomu Ježíš přišel. Nejen pro-
to, aby náš život byl o něco ušlechtilejší, 
přišel kvůli naší proměně. A kvůli tomu, 
a bychom se - pokud ho přijmeme - stali 
nástroji k proměně druhých. K prokva-
šení celého světa. Je tedy třeba projít s 
Janem ke Kristu. Obrátit se od hříchu, 
nechat jej utopit v Jordánu, nadchnout se 
(velmi prakticky!) pro uskutečňování 

dobra a do-
jít ve víře 
ke Kristu. 
Tady pře-
stávají ne-
závazné 
postoje. 
Oheň může 
být nebez-
pečný a 
Duch, který 
se zmocní 
člověka, 
dělá s ním 
podivuhod-

né věci. Ale teprve tam začíná skutečné 
křesťanství, kde je víra v Krista Vykupi-
tele, kde je spalující oheň, kde naplňuje 
Duch. Jinak je to v nejlepším případě 
ušlechtilý humanismus, který jistě není 
zbytečný, ale který nelze zaměnit za 
realizovanou víru v Krista. Skrze ní se 
člověk stává novým stvořením. A k této 
proměně v nové stvoření jsme vyvolení 
a povolaní, a to samozřejmě ne jen my 
sami.  

    „Já vás křtím vodou …“ Lk 3,16 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 13. 12. 
Nm 24,2-7.15-17a 
ŽL 25 
Mt 21,23-27 
Vidím jej, ale nikoli nyní, 
zřím jej, ale nikoli zblízka. 
Motto pro zbývající čas 
adventu. Vždyť v těchto 
slovech je rozprostřen život 
každého křesťana, který 
očekává Pána. 
 
ÚTERÝ 14. 12. 
Sof 3,1-2.9-13 
ŽL 34  
Mt 21,28-32 
Až z velké dálky přivezou 
dary. Není omezení pro ty, 
kdo jej chtějí poznat a ná-
sledovat. Není omezení pro 
univerzální církev, kterou 
mohu ztotožnit s „lidem 
pokorným a chudým“. 
 
STŘEDA 15. 12. 
Iz 45,6b-8.18.21b-25 
ŽL 85 
Lk 7,19-23 (řec. 18b-23) 
Rosa, déšť, otevření země. 
Kéž si dokážeme vážit krás 
přírody a šetřit ji. Vždyť 
ona je znamením Hospodi-
novy přítomnosti a jeho 
touhy prolomit naše sobec-
tví a sebestřednost. 
 
ČTVRTEK 16. 12. 
Iz 54,1-10 

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj 

se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! 

Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé ne-

přátele, uprostřed tebe je Hospodin králem 

Izraele, zla se už neboj! V onen den bude 

řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať neo-

chabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je 

uprostřed tebe, hrdina, vítěz; bude nad tebou 

plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s 

veselím nad tebou zajásá jak za dnů shro-

máždění.“ 

Žalm Iz 12,2-3.4bcd.5-6  

Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne  

Svatý Izraele. 
 

Bůh je má spása! – Bez obavy mohu doufat. 

– Hospodin je má síla a má chvála, – stal se 

mou spásou. – S radostí budete vážit vodu – 

z pramenů spásy.  

Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! – 

Hlásejte mezi národy jeho díla, – zvěstujte 

vznešenost jeho jména!  

Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé 

věci, – ať je to známé po celé zemi! – Plesej-

te a jásejte, obyvatelé Siónu, – neboť veli-

kým uprostřed vás je Svatý Izraele.  

1. čtení Sof 3,14-18a 

2. čtení Flp 4,4-7 

Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Ra-

dujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem 

lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! 

Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v 

modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží 
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Texty k rozjímání 

ŽL 30 
Lk 7,24-30 
Boží náklonnost k člověku 
je trvalá, podobně jako má 
být trvalé manželství. Jsou 
opravdu naše manželské 
vztahy obrazem jeho lásky? 
 
PÁTEK 17. 12. 
Gn 49,1a.2.8-10 
ŽL 72 
Mt 1,1-17 
Co trápení by si lidstvo 
ušetřilo, kdybychom vzali 
na vědomí: „národy ho bu-
dou poslouchat“. Musím 
však začít u sebe: jak je to s 
mým vztahem k přicházejí-
címu Vládci? 
 
SOBOTA 18. 12. 
Jer 23,5-8 
ŽL 72  
Mt 1,18-24 
Josef slyší ve snu povzbu-
zení k odvaze. Kéž najdu 
ve svých pochybnostech 
povzbuzení v Písmu i u 
dobrých přátel. I já jsem 
vyzván, abych přijal Ježíše. 
 
NEDĚLE 19. 12. 
4. neděle adventní 
Mich 5,1-4a 
Žd 10,5-10 
Lk 1,39-45 
 

Evangelium Lk 3,10-18 

Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“  

Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se 

rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má ně-

co k jídlu, ať jedná stejně.“  

Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali 

se ho: „Mistře, co máme dělat?“  

On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je 

stanoveno.“  

I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“  

Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte 

násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni 

se svým žoldem.“  

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o 

tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem 

na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází 

však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani 

rozvázat řemínek u opánků. On vás bude 

křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má 

lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a 

pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit 

ohněm neuhasitelným.“  

Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a 

hlásal radostnou zvěst. 

Vánoční svátost smíření 

Fulnek  19. 12.    15:00 - 16:30  

Vrchy  20. 12.    17:00 - 18:00 

Stachovice 21. 12.   16:00 - 17:00  

Děrné  22. 12.    16:00 - 17:30  

Lukavec 23. 12.    16:00 - 17:30  

 

pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, 

uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu 

Ježíši. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         12.12. - 19.12.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 12.12. 
 
 
Po  13.12. 
Út  14.12. 
 
 
St   15.12. 
Čt  16.12. 
Pá  17.12. 
 
So  18.12.    
Ne 19.12. 
  

Za † rodiče a sourozence s rodinami  
z obou stran a za Boží požehnání  
pro živou rodinu 
6:45 ______________________ 
Za † Jana Kočíba, za † syny a vnučky,  
s prosbu o Boží požehnání pro živou 
rodinu 
___________________________ 
___________________________ 
Za † manžele Růženu a Michala 
Kuzmovy 
___________________________ 
Na poděkování za 70 let života s 
prosbou o požehnání pro celou rodinu 

Ne 12.12. 
Út  14.12. 
Ne 19.12. 
  

Za † Josefa Skočka a živou rodinu 
6:45 za děti v lůně matky 
Za † a živou rodinu Šindlerovu,  
Sokolovu a Urbánkovu 

Ne 12.12. 
Čt  16.12. 
Ne 19.12. 

Za † Jaromíra Beiera 
6:45 mše svatá za farnost 
Kříž 

Ne 12.12. 
 
Út  14.12. 
Ne 19.12. 

Za † rodiče Divínovy, sestru a živou 
rodinu 
________________________ 
________________________ 

Ne 12.12. 
    
 
Ne 19.12. 
  

Za † Boženu Pavlíkovou, rodiče  
a sourozence a za † Josefu Tegelovou  
a syna 
Na poděkování za dožití 70 let a ochra-
nu Panny Marie pro celou rodinu 

Děrné 

♣ Ve sbírce na opravy  

se vybralo:  

Fulnek – 8 130 Kč,  

Stachovice – 2 010 Kč,  

Děrné – 2 290 Kč,  

Lukavec – 3 325 Kč,  

Vrchy – 1 440 Kč. 

 

♣ Sbírka dnešní neděle  

je určena na dostavbu diecéz-

ního centra pro mládež ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

 

♣ Zkouška s dětmi na vánoční 

vigilii bude dnes  tj. v neděli 

12. prosince od 16:30 na faře. 

 

♣ Na rorátní mše svaté jste 

všichni zváni v pondělí do 

Fulneku, v úterý do Děrného 

a ve čtvrtek do Lukavce. Ro-

ráty  začínají 6:45. Děti, do-

neste si sebou lampičky.  

 

♣ V pátek budou mít setkání 

ministranti. Začneme mši sva-

tou v 18 hodin. 

 

♣ V sobotu 18. prosince v 16 

hodin bude mše svatá 

s nedělní platností v Jílovci. 

 

♣ Na večer chval - modlitbu 
doprovázenou kapelou a zpě-
vem zveme v sobotu 18. pro-
since v 18 hodin do kostela ve 
Fulneku.  


